


1. Биографски подаци о кандидатима
 (Попуњава  кандидат) 

Име презиме  Владимир Милановић 

Место и датум рођењa  Београд, 23.01.1979. 

Адреса  Арчибалда Рајса 3а, 11000 Београд 

Телефон  0638209529 

E-mail адреса  vladam23@yahoo.com 

2. Подаци о школовању

Основне студије Факултет ликовних уметности у Београду, Графички одсек, 
интегрисани студијски програм (2003) 

Мастер Факултет ликовних уметности у Београду, Графички одсек, 
интегрисани студијски програм (2003) 

Специјализација 

Магистратура 1. Факултет ликовних уметности у Београду, Графички одсек
(2008) 
2. Интердисциплинарне магистарске студије Униврезитета
уметности у Београду, Група за дигиталну уметност (2009) 

Докторат Факултет ликовних уметности у Београду, Графички одсек 
(2014) 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

Међународна графичка радионица PART2 Adria - 
Munsterlandfestival, Kloster Benlage, Немачка (2006) 

Страни  језици  Енглески 

НАПОМЕНА: Уколико је кандидат завршио студије у иностранству, у одговарајуће поље 
унети број и датум акта о признавању стране високошколске исправе и назив органа који је 
извршио признавање 
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3. Подаци о запослењу

Рад на факултету 

• (Досадашњи избори у звање наставника универзитета)

Звање наставника Назив факултета од –  до 

1. асистент Факултет ликовних уметности у 
Београду, Универзитет уметности у 
Београду 

2011 – 2014. 

2. доцент Факултет ликовних уметности у 
Београду, Универзитет уметности у 
Београду 

 2014 – 2019. 

3. доцент Факултет ликовних уметности у 
Београду, Универзитет уметности у 
Београду 

 2019 – 2022. 

Рад ван факултета 

• (На којим  радним местима, у којим институцијама односно другим  организационим
формама и у ком периоду  је кандидат био ангажован)

Радно место Где од –  до 

1. Предавач Факултет за дизајн,  
Униврезитет Унион, Београд 

 2008 – 2009. 

2. Стручни сарадник Факултет за дизајн,  
Униврезитет Унион, Београд 

 2005 – 2008. 

3. Предавач Средња школа за дизајн, Београд  2007. 

I ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

4. Подаци о наставном раду

4.1. искуство у педагошком раду са студентима; 
4.2. оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног 
периода; 
4.3. резултати у развоју уметничко-наставног, односно научно-наставног подмлатка на факултету; 
4.4. менторство на завршним радовима на свим нивоима студија.  
4.5. учешће у комисијама за одбрану завршних радова на свим нивоима студија; 
4.6. значајни резултати студената у бављењу уметничким, односно научним радом који су остварени под 
менторством и уз помоћ кандидата. 



4.7. приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране комисије (важи за 
звање доцента) 

4.1. 
1. Ментор на студијском програму Графика на основним, мастер и докторским

уметничким студијама – предмети: Графика и цртање 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 ОАС и 5/1, 5/2
МАС (2014 - 2022)

2. Наставник на предметима Графика 1/1 и 1/2, ОАС (2014 - 2022)
3. Наставник на предметима Дигитална графика 4/1 и 4/2, ОАС (2015 - 2022)
4. Наставник на изборним предметима Дигитална графика 4/1 и 4/2, ОАС (2015 - 2022)
5. Наставник на изборним предметима Дигитална графика 5/1 и 5/2, МАС (2016 - 2022)
6. Наставник на предметима Методе уметничког истраживања 1/1 и 1/2, ДУС (2015 - 2022) 

4.2. 
На последњој евалуација наставе: 

• Укупна оцена наставе на предмету Графика (1. година  ОАС) – 4.6

• Укупна оцена наставе на предмету Графика и цртање (1. година МАС) – 5

• Укупна оцена наставе на предмету Дигитална графика (4. година ОАС) – 5

• Укупна оцена наставе на предмету Дигитална графика (1. година МАС) – 4.7

4.3. 

• 2022. студент докторских уметничких студија Данило Пауновић изабран у звање
истраживача приправника на ФЛУ

4.4. 
Мастер академске студије: 

1. Данило Пауновић, 2021.
2. Александар Обућина, 2020.
3. Ливиа Салаи, 2019.
4. Лука Јендришек, 2018.

Докторске уметничке студије - одбрањени докторски уметнички пројекти: 
1. Марија Сибиновић, Универзитет уметности - Вишемедијска уметност, 2020.
2. Миљан Стевановић, Факултет ликовних уметности, 2021.

4.5. На Факултету ликовних уметности у Београду: 
1. Члан комисије за одбрану мастер рада, Графички одсек ФЛУ (2018, 2019, 2020, 2021)
2. Члан комисије за одбрану докторског уметничког пројекта кандидаткиње Надежде

Марковски (2016)
3. Члан комисије за одбрану докторског уметничког пројекта кандидаткиње Снежане

Петровић (2016)
4. Члан комисије за одбрану докторског уметничког пројекта кандидаткиње Сузане

Вучковић (2016)
5. Члан комисије за одбрану докторског уметничког пројекта кандидаткиње Катарине

Зарић (2016)
6. Члан комисије за одбрану докторског уметничког пројекта кандидаткиње Јованке

Младеновић (2016)
7. Члан комисије за одбрану докторског уметничког пројекта кандидата Слободана

Радојковића (2016)
8. Члан комисије за одбрану докторског уметничког пројекта кандидата Николе Велицког

(2017)



9. Члан комисије за одбрану докторског уметничког пројекта кандидаткиње Маје Симић
(2020)

10. Председник комисије за одбрану докторског уметничког пројекта кандидаткиње
Душице Грујић (2021)

11. Председник комисије за одбрану докторског уметничког пројекта кандидаткиње Јоване 
Ђорђевић (2021)

4.6. 
1. Александар Обућина, студент 3.године ОАС, Награда за графику малог формата,

Факултет ликовних уметности, Београд (2018) – менторски рад
2. Александар Ковачевић, студент 4. године ОАС, Награда за графику Марко Крсмановић,

Факултет ликовних уметности, Београд (2018) – предметни наставник
3. Ливиа Салаи, студент 1. године МАС, Награда за графику Марко Крсмановић, Факултет

ликовних уметности, Београд (2019) – менторски рад
4. Данило Пауновић, студент 1. године МАС, Награда за графику Марко Крсмановић,

Факултет ликовних уметности, Београд (2019) – менторски рад

5. Подаци о уметничком, односно научноистраживачком раду

Списак  изведених, изложених, снимљених, реализованих, објављених дела/радова- 
референце 

• За поље уметности:
Репрезентативне референце по категоријама прописане су Стандардима за акредитацију студијских
програма.

• За поље науке:
Научни радови обележавају се и вреднују на основу важеће категоризације часописа за избор у 
научноистраживачко звање из Правилника о поступку и начину вредновања и кватитативном исказивању
научноситраживачких резултата истраживача.

Референца Где Када 

САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ 

1. Carbon Copy #3,
самостална изложба

Галерија Коларчеве задужбине, 
Београд 

2022. 

2. Supernatural, самостална изложба
графика

Галерија O3ON, Београд 2020. 

3. Carbon Copy #2, самостална изложба Продајна галерија Београд 2020. 

4. Графике,
самостална изложба графика

Gallery Espace 157, Вервије, 
Белгија 

2019. 

5. Carbon Copy #1,
самостална изложба

Галерија Рефлектор, Ужице 2019. 



6. Life Still,
самостална изложба графика

Центар за графику и визуелна 
истраживања Академија, 
Београд 

 2018. 

7. Апропријације,
самостална изложба графика

 Галерија савремене ликовне 
уметности Ниш 

 2018. 

8. Изложба графика, самостална
изложба графика

 Галерија 96, Приједор, Босна и 
Херцеговина 

 2014. 

9. Апропријација као метод
уметничког изражавања –
дигитални колажи, изложба
докторског уметничког пројекта

 Галерија ФЛУ и Галерија 
Излози, Београд 

 2014. 

10. New Approaches towards the
Contemporary Form of Expression in
Graphic Art (са Адамом Пантићем и
Манетом Радмановићем)

 Gallery Seasons 
Софија, Бугарска 

 2013. 

11. Радови нових асистената ФЛУ
(са Милицом Мургић и Миланом
Антићем)

 Музеј у Пријепољу  2012. 

12. Нови асистенти ФЛУ
(са Милицом Мургић и Миланом
Антићем)

 Галерија ФЛУ Излози, Београд  2011. 

13. Пејзаж као поетска метафора –
дигитални колажи, самостална
изложба графика

 Галерија Графички колектив, 
Београд 

 2011. 

14. Индиго, самостална изложба цртежа  Галерија Ремонт, Београд  2011. 

15. Пејзаж као поетска метафора –
дигитални колажи, магистарска
изложба

 Градска галерија Ужице  2010. 

16. REW – статична и покретна
дигитална графика, магистарска
изложба

 Центар за графику и визуелна 
истраживања Академија, 
Београд 

 2008. 

17. Самостална изложба графика  Културни центар, Ибенбирен, 
Немачка 

 2006. 

18. (О)КРУЖЕЊЕ (са Радетом Пејовићем)  Галерија 73, Београд  2006. 

19. Самостална изложба графика Ламтар, Париз, Француска 2004. 

ГРУПНЕ ИЗЛОЖБЕ 

1. Изложба НАГРАДЕ УЛУС ЗА 2021 Галерија УЛУС, Београд 2022. 



2. Метаграфика Галерија УЛУС, Београд 2022. 

3. Mirror - Face to Face 2021- Italia/Serbia Вићенца, Италија 2021. 

4. Међународни графички бијенале
СУВА ИГЛА

Градска галерија Ужице 2021. 

5. Међународно тријенале графике
Битољ

Северна Македонија 2021. 

6. Мајска изложба графике београдског
круга

Галерија Графички колектив, 
Београд 

2021. 

7. Изложба графика наставника ФЛУ Галерија УЛУС, Београд 2021. 

8. Невидљиви портрет, Пролећна
изложба УЛУС

УП Цвијета Зузорић, Београд 2021. 

9. Јесења изложба Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, Београд 

2020. 

10. Изложба мале графике Галерија Графички колектив – 
Галерија ФЛУ, Београд 

2020. 

11. Међународно бијенале уметности
АРТиЈА

Мостови Балкана, Крагујевац 2020. 

12. Међународно бијенале графике,
Чачак

Дом културе Чачак 2020. 

13. Мајска изложба графике београдског
круга

виртуелна изложба 2020. 

14. Међународно бијенале графике Варна, Бугарска 2019. 

15. Међународно тријенале графике, Софија, Бугарска 2019. 

16. Чукарички ликовни салон Галерија 73, Београд 2019. 

17. Јесења изложба Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, Београд 

2019. 

18. Међународно бијенале графике Букурешт, Румунија 2019. 

19. Изложба мале графике, Галерија Графички колектив, 
Београд 

2019. 

20. Графике ФЛУ Concrete Gallery, Вроцлав, 
Пољска 

2019. 

21. Imprinted in Time AAIPS Gallery, Сеул, Јужна Кореја 2019. 

22. Symphony 4  L1 Gallery, Тајван 2019. 

23. Шта је графика данас?, Ликовна галерија Културног 
центра Београда 

2019. 

24. Отисак времена, Графички колектив
70 година

Галерија Српске академије 
наука и уметности, Београд 

2019. 



25. Мајска изложба графике београдског
круга

Галерија УЛУС, Београд 2019. 

26. Скривено наслеђе Тврђава Голубачки град, 
Голубац 

2019. 

27. Јесења изложба УЛУС Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, Београд 

2018. 

28. Изложба графика наставника ФЛУ Галерија савремене уметности, 
Пожаревац 

2018. 

29. Актуелна српска графичка сцена –
један поглед,

Галерија Академија, Софија, 
Бугарска 

2018. 

30. Бијенале графичке уметности Шекерланд, Румунија 2018. 

31. Стереотип (изложба графика
студената и наставника ФЛУ

 Галерија Квака 22, Београд 2018. 

32. Међународно бијенале графике Лођ, Пољска 2018. 

33. Међународно тријенале графике Краков, Пољска 2018. 

34. Међународно тријенале графике Битољ, Македонија 2018. 

35. Слободан пад УК Пароброд, Београд 2018. 

36. Мајска изложба графике београдског
круга

Галерија Графички колектив, 
Београд 

2018. 

37. Међународно бијенале графике Сарцел, Француска 2017. 

38. Tribuna graphic, изложба графике Клуж-Напока, Румунија 2017. 

39. Co-Create Галерија ФЛУ, Београд 2017. 

40. Co-Create Галерија савремене ликовне 
уметности, Ниш 

2017. 

41. Цртеж и његова сенка (80 година
ФЛУ)

Галерија УЛУС, Београд 2017. 

42. Доба обнове Галерија Рефлектор, Ужице 2017. 

43. Треће међународно тријенале
графике

Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, Београд 

2017. 

44. Изложба графика студената и
сарадника ФЛУ

Галерија ФЛУ, Београд 2017. 

45. Borderland esc Градска галерија Ужице и 
Галерија Рефлектор, Ужице 

2017. 

46. Пети интернационални салон графике  Градска галерија, Краљево 2017. 

47. Погледи 2017 Галерија 73, Београд 2017. 

48. Мајска изложба графике београдског
круга

Галерија Графички колектив, 
Београд 

2017. 



49. Међународно тријенале мале
графике

Лођ, Пољска 2017. 

50. Међународно тријенале графике Коши, Јапан 2017. 

51. Међународно тријенале графике Чешин, Пољска 2017. 

52. Пролећна изложба УЛУС Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, Београд 

2017. 

53. ЕксЈу конкурс за графику Галерија Улус, Београд 2016. 

54. Међународно бијенале дигиталне
графике

Гдиња, Пољска 2016. 

55. Прво бијенале радова на папиру Музеј Козаре, Приједор, БиХ 2016. 

56. Међународно бијенале графике Доуро, Португалија 2016. 

57. Low Cost Exchange Градска галерија Пожега, 
Пожега 

2016. 

58. Low Cost Exchange Галерија Ремонт, Београд 2015. 

59. Low Cost Exchange Hale 6, Минхен, Немачка 2015. 

60. Слпитграфик, међународно бијенале
графике

Сплит, Хрватска 2015. 

61. Разбрајалице Галерија ФЛУ, Београд 2015. 

62. Cantigas Do Mundo - Les Comptines À
Travers Le Monde

Casa de Cultura Mario Quintana, 
Порто Алегре, Бразил 

2015. 

63. Међународно бијенале графике Лијеж, Белгија 2015. 

64. Пројекат Шимборска Концертна дворана Ватрослава 
Лисинског, Загреб, Хрватска 

2015. 

65. Меланхолија, Међународно бијенале
графике Труа Ривијер

Галерија Р3, Квебек, Канада 2015. 

66. Мајска изложба графике београдског
круга

Галерија Графички колектив, 
Београд 

2015. 

67. Разбрајалице Ликовна академија у Архусу, 
Данска 

2015. 

68. Трећи интернационални салон
графике

Градска галерија, Краљево 2015. 

69. Ferme ta boîte, Међународно
бијенале графике

Труа Ривијер, Канада 2014. 

70. Међународно тријенале графике Софија, Бугарска 2014. 

71. The Print Event ББК, Лајпциг, Немачка 2014. 



72. Кључна реч графика Галерија Графички колектив, 
Београд 

2014. 

73. Прво међународно тријенале графике  Павиљон Цвијета Зузорић, 
Београд 

2014. 

74. Први светски рат на уметничким
пергамент концертина књигама

Кућа Ђуре Јакшића, Београд 2014. 

75. Мајска изложба графике београдског
круга

Галерија Графички колектив, 
Београд 

2014. 

76. Међународно тријенале графике Шемалијер, Француска 2014. 

77. Графике ФЛУ Универзитет Хјустон Клит Лејк, 
САД 

2014. 

78. Изложба мале графике Галерија Графички колектив, 
Београд 

2013. 

79. Међународно бијенале графике Труа Ривијер, Канада 2013. 

80. Ликовна колонија Студеница 2013 Галерија Владислав Маржик, 
Краљево 

2013. 

81. Београд - Минхен Weltraum, Минхен, Немачка 2013. 

82. Графике из Београда Краљевски уметнички институт, 
Стокхолм, Шведска 

2013. 

83. Међународни графички бијенале суве 
игле

Градска галерија Ужице 2013. 

84. Мајска изложба графике београдског
круга

Галерија Графички колектив, 
Београд 

2013. 

85. 75 година ФЛУ / Ка постмодерној и
даље

Павиљон Цвијета Зузорић, 
Београд 

2012. 

86. Дијалог Центар за графику и визуелна 
истраживања Академија, 
Београд 

2012. 

87. Екс Ју конкурс за графику Галерија СКЦ Нови Београд 2012. 

88. Међународна изложба мале графике Тајван 2012. 

89. Serbisk Grafik Attack Fullersta Bio Konsthall, Стокхолм, 
Шведска 

2012. 

90. Изложба мале графике Галерија Графички колектив, 
Београд 

2012. 

91. У новом контексту Галерија Дома омладине, 
Београд 

2012. 

92. Трансформ 2012 Музеј Телоглион, Хелиос 
Центар, Солун, Грчка 

2012. 

93. Српско–амерички кувар (уметничка
књига)

Центар за графику и визуелна 
истраживања Академија, 
Београд 

2012. 



94. Emerging Serbian Printmakers Mission Gallery, Сванси, Велс 2012. 

95. Мајска изложба графике београдског
круга

Галерија Графички колектив, 
Београд 

2012. 

96. Прво међународно тријенале графике  Павиљон Цвијета Зузорић, 
Београд 

2011. 

97. Изложба мале графике Галерија Графички колектив, 
Београд 

2011. 

98. Изложба Летње уметничке школе
Универзитета уметности

Галерија ФЛУ, Београд 2011. 

99. Лира Арт Галерија Икар, Земун 2011. 

100. Изложба мале графике Галерија Графички колектив, 
Београд 

2010. 

101. Мајска изложба графике београдског 
круга 

Галерија Графички колектив, 
Београд 

2010. 

102. Изложба „Младост 2010“ Ниш-Арт фондација, Ниш, 
Београд, Нови Сад 

2010. 

103. Изложба мале графике Галерија Графички колектив, 
Београд 

2009. 

104. Графика без притиска и отиска Галерија Графички колектив, 
Београд 

2009. 

105. Мајска изложба графике београдског 
круга 

Галерија Графички колектив, 
Београд 

2009. 

106. Прва изложба малог формата 
„Испитивања“ 

Центар за културу Гроцка 2008. 

107. Изложба мале графике Галерија Графички колектив, 
Београд 

2007. 

108. Чукарички ликовни салон Галерија 73, Београд 2006. 

109. PART2 Adria – Munsterlandfestival Kunsthaus – Bocholt, Немачка 2006. 

110. Изложба паноа и паравана Галерија Икар, Земун 2006. 

111. Изложба откупљених уметничких 
дела Секретаријата за културу 

Скупштина града Београда 2005. 

112. Чукарички ликовни салон Галерија 73, Београд 2004. 

113. Изложба мале графике Галерија Графички колектив, 
Београд 

2004. 

114. Изложба нових чланова УЛУС–а Павиљон Цвијета Зузорић, 
Беогард 

2004. 

115. Изложба Млади 2003. Галерија Надежда Петровић, 
Чачак 

2003. 



116. Мајска изложба графике београдског 
круга 

Галерија Графички колектив, 
Београд 

2003. 

117. Бијенале југословенске студентске 
графике 

Галерија Дома културе 
Студентски град, Београд 

2002. 

118. Изложба слика, цртежа и скулптура Галерија Авангарда, Београд 2002. 

119. Изложба награђених радова на 
школској изложби Факултета ликовних 
уметности    

Галерија ФЛУ, Београд 2002. 

120. Изложба цртежа и графике студената 
ФЛУ 

Солун, Грчка 2002. 

121. Изложба цртежа и скулптура малог 
формата студената ФЛУ 

Галерија Дома омладине, 
Београд 

2000. 

122. Тридесет девети Октобарски салон Музеј 25. мај, Београд 1998. 

ОБЈАВЉЕНИ ТЕКСТОВИ 

1. Где је графика?, Међународни симпозијум 
Графика на/иза ивице, Графички 
колектив 

2021. 

2. Предговор у каталогу изложбе
Студеница Биљане Вуковић

Продајна галерија Београд 2021. 

3. Међуфакултетска и међународна
сарадња Графичког одсека 2000-2020. 

Монографија - Универзитет 
уметности, Факултет ликовних 
уметности, Графички одсек, 
1940-2020. 

2021. 

4. Апропријација у ликовној уметности Часопис Свеске, број 130, 
Панчево 

2018. 

5. Апропријација као метод уметничког
изражавања - дигитални колажи

Зборник Факултета ликовних 
уметности, Уметност и теорија, 
Београд  

2017. 

6. Пејзаж као поетска метафора Wendepunkt, часопис за културу 
и уметност, Минхен, Немачка 

2013. 

7. Предговор у каталогу изложбе
Heartware, Марије Попиводе

Галерија Озон, Београд 2010. 



II ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

6. Стручно-професионални допринос

• аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту,

• аутор/коаутор елабората или студије, руководилац или сарадник на научном пројекту, иноватор и др.;

• учешће у раду жирија,

• награде и признања за уметнички, стручни, научни или педагошки рад,

• и други садржаји прописани општим актом факултета.

Референца Где Када 

1. Награда за графику Златна игла УЛУС, Београд 2021. 

2. Друга награда на Међународном
такмичењу Константин Велики

Факултет уметности у Нишу 2021. 

3. Похвала на 4. Међународном

бијеналу графике, Чачак

Дом културе Чачак, Србија 2020. 

4. Похвала на Бијеналу графике  Лођ, Пољска 2017. 

5. Награда спонзора на VII
Међународном тријеналу графике

Софија, Бугарска 2016 . 

6. Друга награда на Екс-Ју конкурсу за
графику

Галерија УЛУС, Београд 2016. 

7. Похвала на X Међународном
тријеналу графике

Лијеж, Белгија 2015. 

8. Награда Велики печат Галерија Графички колектив, 
Београд 

2014. 

9. Члан жирија за награде на
Републичком такмичењу за
ученике средњих уметничких
школа

Школа за дизајн, Београд 2021. 

10. Члан селекционог жирија на
изложби Мала графика

Графички колектив, Београд 2021. 

11. Члан селекционог жирија на
изложби Мајска графика

Графички колектив, Београд 2021. 

12. Члан жирија за награде на
ликовном конкурсу "Рефлексија"

Уметничка школа Ужице 2021. 

13. Члан жирија за награду Велики
печат

Галерија Графички колектив, 
Београд 

2015. 

14. Члан жирија за награду Мали
печат

Галерија Графички колектив, 
Београд 

2018. 

15. Члан жирија за награде на Првом
међународном бијеналу мале
графике

Павиљон у Тврђави, Ниш 2012. 

16. Учесник ликовне колоније
„Уметник као археолог, кустос
Бојана Бурић

Музеј у Аранђеловцу, Орашац 2017. 



17. Учесник графичке радионице
„Сићево 2017“

Галерија савремене ликовне 
уметности Ниш 

2017. 

18. Учесник ликовне колоније
„Студеница“

Манастир Студеница 2013. 

19. Учесник манифестације „Transform
2012“

Солун, Грчка 2012. 

20. Учесник Летње уметничке школе
Универзитета уметности,
Радионица литографије
„Необично“

Сићево, Ниш 2011. 

21. Учесник ликовне колоније
„Гроцка“

Гроцка, Београд 2010. 

22. Учесник графичке радионице
PART2 Adria – Munsterlandfestival

Kloster Benlage, Немачка 2006. 

23. Учесник ликовне колоније „Јуче,
данас, сутра“ Петроварадин

Нови Сад 2000. 

24. Организатор изложбе Стереотип,
изложба студената и наставника
Графичког одсека ФЛУ

Галерија Квака 22, Београд 2018. 

25. Организатор Изложбе графика
наставника и сарадника ФЛУ

Народни музеј у Пожаревцу 2018. 

26. Организатор Изложбе графика
наставника и сарадника ФЛУ,
пратећа изложба Трећег
међународног тријенала графике у
Београду

Галерија ГЛУ, Београд 2017. 

7. Допринос академској и широј заједници

• ангажовање у националним или међународним научним, уметничким, односно
стручним организацијама, институцијама од јавног значаја, културним и научним
институцијама и др;

• ангажовање у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе
(учешће у раду стручних и управљачких тела факултета и универзитета).

1. Члан Уметничког савета Галерије Рефлектор, Ужице од 2020.
2. Члан Oрганизационог одбора Трећег међународног тријенала графике, Београд, 2017.
3. Председник Одбора Графичке секције Удружења ликовних уметника Србије, 2011-2015.
4. Члан Oрганизационог одбора Другог међународног тријенала графике, Београд, 2014.
5. Шеф Графичког одсека ФЛУ од 2017- 2020.
6. Члан Савета ФЛУ 2016-18.
7. Члан Комисије за међународну сарадњу од 2014 - у току
8. Члан Комисије за акредитацију ФЛУ 2014-16. и 2020-22.
9. Члан Комисије за контролу квалитета  2014-18.



10. Члан комисије за награду „Марко Крсмановић, професор ФЛУ, за иновативни приступ
графици“, 2015.

11. Члан комисије за награду за особену креативну иновацију из фонда „ Милош Бајић,
професор АЛУ“, 2016.

12. Члан комисије за награду за цртеж „Стеван Кнежевић“, 2016.
13. Члан комисије за награду ФЛУ за Цртеж – студију великог формата, 1. година ОАС, 2017.
14. Члан комисије за награду „Стеван Кнежевић“, 2017.
15. Члан комисије за награду за графику „ Бошко Карановић, професор ФЛУ“, 2017.
16. Члан комисије за награду за графику малог формата, 2017.
17. Члан комисије за награду „Марко Крсмановић, професор ФЛУ, за иновативни приступ

графици“, 2018.
18. Члан комисије за награду за графику малог формата, 2021.
19. Члан комисије за награду за рад на ручно прављеном папиру, 2019.
20. Члан комисије за упис на основне академске студије, 2015.
21. Члан комисије за упис на мастер академске студије, 2017.
22. Члан комисије за упис на мастер академске студије, 2021.
23. Члан комисије за упис на докторске уметничке студије, 2015.
24. Члан комисије за упис на докторске уметничке студије, 2017.
25. Члан комисије за упис на докторске уметничке студије, 2018.
26. Члан комисије за упис на докторске уметничке студије, 2020.
27. Члан комисије за упис на докторске уметничке студије, 2021.

8. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким,
односно институцијама културe или уметности у земљи и 
иностранству  

• мобилност, заједнички студијски програми, интернационализација и др;
• ангажовање у наставном раду на другим високошколским институцијама.

Институција Где Када 

1. Графика и цртеж, пројекат сарадње

са Катедром графике Академије

уметности у Новом Саду и

Факултетом уметности у Нишу

Нови Сад 
Београд 
Ниш 

2015-2021. 

2. Међународни фестивал уметности
младих "River of Tolerance" - изложба
графика студената и ментора
уметничких факултета из земаља
региона Западног Балкана

Софија, Бугарска 2021. 

3. Академија ликовних уметности у
Гдањску, гостујући предавач, пројекат
Erasmus Plus

Гдањск, Пољска 2019. 

4. Мостови, књига уметника, пројекат

сарадње 6 уметничких факултета из

Београд 2018. 



земље и региона 

5. Академија ликовних уметности Јан
Матејко, гостујући предавач, пројекат
Erasmus Plus

Краков, Пољска 2017. 

6. Академија уметности у Сијану,

Pedagogic Topic Share Project, пројекат

сарадње и изложба студентских

радова

Сијан, Кина 2016. 

7. Униврзитет Квебек, Перспективе

дигиталне графике и штампе,

пројекат сарадње и изложба

студентских радова

Труа Ривиер, Канада 2016. 

8. A Folder / double unfolding,

међународни пројекат сарадње са 17

уметничких факултета и графичких

центара

Аргентина, Данска, Белгија, 
Канада, Мексико, Шпанија, 
Португалија, Тајван, Србија, 
САД 

2016. 

9. Разбрајалица, међународни пројекат

сарадње са 12 уметничких факултета

и графичких центара

Белгија, Канада, Шпанија, 
Србија Бразил, Аргентина, 
Данска, Мексико 

2015. 

10. Имагинаријум, међународни

пројекат сарадње, пратећа изложба 

Међународног бијенала савремене 

графике  

Труа Ривијер, Канада 2014. 

11. Београд – Минхен, пројекат

сарадње са Академијом уметности у 

Минхену 

Минхен, Немачка 
Београд 

2013. 

12. Српско – амерички кувар, књига

уметника, пројекат сарадње са 

Колумбија колеџом за уметност и 

дизајн 

Чикаго, САД 
Београд 

2012. 



Извештај комисије 
(овај образац попуњавају чланови Комисије) 

• Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање мора садржати све тражене
елементе за избор у звање, који морају бити образложени. Образложење се пише за све
пријављене учеснике конкурса при чему се у обзир узима све што је прописано:
Законом о високом образовању  ,
Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету ,
Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања наставника
Универзитета уметности у Београду,
Статутом Факултета и другим општим актом Факултета.

• Посебно се издваја образложење за кандидата кога комисија предлаже за избор и у
њему се наводе разлози због којих се комисија опредељује за тог кандидата.

• Образложење потписују сви чланови комисије.

• Уколико члан комисије има различито мишљење, пише одвојено образложење.

Образац 3 



1.Оцена резултата наставног рада кандидата
(даје се на основу података под I тачка 4. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500

речи по кандидату) 

• искуство у педагошком раду са студентима;

• оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода;

• резултати у развоју уметничко-наставног, односно научно-наставног подмлатка на факултету;

• менторство на завршним радовима на свим нивоима студија);

• учешће у комисијама за одбрану завршних радова на свим нивоима студија;

• значајни резултати студената у бављењу уметничким, односно научним радом;

• оцена приступног предавања уколико је конкурсом захтевано.

Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити резултате наставног рада кандидата од првог избора у 
наставничко звање 

Др ум. Владимир Милановић запослен је на Графичком одсеку Факултета ликовних уметности у 
Београду. Своју педагошку праксу и индивидуални концепт који прати план и програм наставе, 
Милановић је формирао и усавршавао од 2011. до 2022. године. Радом у звању асистента ( 2011-
2014) а касније доцента (2014-2019 и 2019-2022), Милановић је показао разумевање и 
способност да организује сложен процес радионичког рада, да руководи техничко-технолошким 
поступцима приликом реализације графика у различитим графичким техникама. Ипак ово 
стечено искуство је само основа реализовања наставе засноване на индивидуалном  раду са 
студентима, и инсистирању на оригиналности идеје и доследном спровођењу ликовног језика.  
Владимир Милановић је изводио наставу на свим нивоима студија, прво као сарадник, а врло 
брзо и самостално, стекавши значајно педагошко искуство као наставник у звању доцента у 
претходих 8 година. У раду са групама студената млађих година, увео је низ иновација у 
студијски програм Графичког одсека, базирајући промене постојећег програма првенствено на 
разумевању и употреби ликовног језика кроз задати медиј.  

Као ментор на главном уметничком предмету Графика и цртање (на 3. и 4. год. ОАС и 1. год. 
МАС) Владимир Милановић инсистира на  изградњи личног уметничког приступа код сваког 
студента са којим  сарађује, а такав приступ педагошком раду огледа се у неговању 
индивидуалног ликовног рукописа и концептуалног утемељења уметничког рада студената. 
Овакав систем рада је од стране колега и студената препознат као квалитетан и прогресиван. 
Педагошки рад Владимирa Милановићa је вреднован високим оценама. На последњој 
евалуацији наставе школске 2018-19 године оцењен је оценом 5, док је просечна оцена у 
целокупном претходном периоду 4,7.   

Изводећи наставу на предмету Дигитална графика (на 4. год. ОАС и 1. год. МАС) Владимир 
Милановић студенте упућује у савремене поступке у медију графике, чиме настава  на 
Графичком одсеку ФЛУ добија логичну и неопходну надоградњу, која се надовезује на претходно 
стечена знања у области традиционалних графичких техника (висока, дубока, равна и пропусна 
штампа).  Такође, показатељ успешности педагошке праксе је и велики број студената са других 
одсека који се одлучује за избони предмет Дигитална графика. 

Као наставник на предметима Методе уметничког истраживања 1/1 и 1/2 на докторским 



уметничким студијама Владимир Милановић  на компетентан начин студенте оспособљава да 
самостално формулишу уметничку методу коју ће користити приликом извођења комплексног 
уметничког рада. 

У претходном периоду Милановић је у својству ментора руководио израдом заршних пројеката 
на мастер студијама (четворо студената је успешно одбранило мастер рад), као и на доктроским 
уметничким студијама (два одбрањена докторска уметничка пројекта). 

Владимир Милановић је учествовао у раду комисија за одбрану завршних радова на свим 
нивоима студија. Од  2018. године до сада био је члан комисија за одбрану мастер рада на 
Графичком одсеку ФЛУ, а од 2016. године учествује у раду више од  десет комисија за одбрану 
докторског уметничког пројекта, у својству члана или председника комисије. 

Резултати оваквог систематичног и преданог педагошког рада могу се пратити и кроз излагачку 
активност студената. Радови који су реализовани на настави коју је водио доцент Владимир 
Милановић представљени су и редовно награђивани на годишњим школским изложбама 
факултета, као и на бројним домаћим и међународним изложбама.  

2. Оцена резултата уметничког, односно научно-истраживачког рада
     (даје се на основу података под I тачка 5 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 

речи по кандидату) 

Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити репрезентативне референце од значаја за избор у одговарајуће 
звање. 

Владимир Милановић је свој досадашњи уметнички рад, у периоду од претходног избора у звање 
доцента, јавно представио на 5 самосталних изложби: 

1. Carbon Copy #3, самостална изложба, Галерија Коларчеве задужбине, Београд, 2022.
2. Supernatural, самостална изложба графика, Галерија O3ON, Београд, 2020.
3. Carbon Copy #2, самостална изложба, Продајна галерија Београд, 2020.

4. Графике, самостална изложба графика, Gallery Espace 157, Вервије, Белгија, 2019.
5. Carbon Copy #1, самостална изложба, Галерија Рефлектор, Ужице, 2019.

На конкурс за избор у звање ванредног професора поднета је мапа са следећим оригиналним 
графичким листовима: 

• Noise (2021), линорез,  140х200 cm;

• R (2021), сува игла, 140х200 cm;

• Leftovers 1 (2021), дигитална штампа,  70x91 cm;

• Leftovers 2 (2021), дигитална штампа,  70x91 cm;

• Leftovers 4 (2021), дигитална штампа,  70x91 cm;

• Leftovers 6 (2021), дигитална штампа,  70x91 cm;



• Custom (2022), дигитална штампа,  триптих укупних димензија 210x90 cm;

• Painting (2022), дигитална штампа,  триптих укупних димензија 210x90 cm;

• Carbon Copy (2019-2021), серија радова на папиру, разлизитих димензија;

• Carbon Copy (2019-2021), lightbox, 50x100 cm;

Владимир Милановић се у последњем изборном периоду посебно посветио обимној продукцији 
и прецизно конципираној излагачкој кампањи. У овим радовима, који су логичан наставак 
предходних истраживања у медију графике, Милановић превазилази границе медија и бави се 
пре свега идејом. Логичан правац и професионална продукција приказана на неколико 
самосталних изложби, у форми радова који се сагледавају „у наставцима“, доводи принцип 
апропријације до кулминације, или у крајњој инстанци чак парадокса. Преузимањем и 
преобликовањем копија својих цртежа, предходно преузетих од других уметника,  настаје циклус 
радова изузетног графизма и сведености на праву меру цртачке редукције. Овом серијом радова, 
Милановић је проширио поље свог истраживања апропријације као методе конципирања рада, 
на апропријацију као принцип најшире схваћен, као генератор идеја и приказа стављених у други 
контекст или без контекста (специфичан облик деконструкције значења и контекста). Колаж 
различитих идеја и приказа  препознатљивих ликовних параметара у служби прочишћене 
ликовне материје су резултирали високим уметничким стандардом и добијају статус референтне 
грађе за будућа уметничка истраживања сличне оријентације. Владимир Милановић је овим 
истраживањем и серијом изложби потврдио свој статус уметника отвореног за теоријски 
утемељена уметничка истраживања у свим медијима, савременог и најважније - неоптерећеног 
конвенцијама.   

На истраживањима која су спроведана кроз фому цртежа засновани су и радови у графичком 
медију који су поднети на конкурс. Монументалне графике Noise (линорез димензија 140х200 cm) 
и R (сува игла димензија 140х200 cm) својим форматом превазилазе очекивана ограничења 
графичког листа. Извођачка дисциплина у традиционалним медијима високе и дубоке штампе у 
овим радовима пре свега служи јасно конципираној идеји. 

Серија радова под називом Leftovers (представљена су 4 графичка листа димензија 70х91 cm) 
релизована је од остатака предходних пројеката, као облик апроприсања сопственог рада и 
деконструкције претходно утврђених стваралачких метода.  

Триптиси Custom и Painting (дигитална штампа,  сваки триптих укупних димензија 210x90 cm) 
такође пружају нову ликовну интерпретацију претходно коришћеног визуелног материјала, а 
архива сопственог рада постаје полигон за узбидљиво ликовно и концептуално истраживање. 

Референтни текстови о скоријој уметничкој продукцији кандидата и излагачкој активности 
потписани су од више еминентних кустоса и уметничких критичара, међу којима су најзначајнији:, 
Бојана Бурић, Љиља Ћинкул, Сања Тодосијевић, Јелена Спаић, Саша Јањић. 

Поред обимног рада на неколико самосталних изложби, на којима се Владимир Милановић 
представио кроз медиј цртежа у најширем схватању овог појма, он непрекидно негује и своју већ 



формирану уметничку праксу у медију уметничке штампе. Ови радови редовно су излагани у 
земљи и иностранству и сведоче о преданости, великој енергији и константној теоријској 
надоградњи. 

О активној излагачкој пракси сведочи и учешће на 26 групних изложби у предходном изборном 
периоду у звање доцента, међу којима су и најрепрезентативнија међународна бијенала и 
тријенала графичке уметности у Пољској, Италији, Јужној Кореји, Кини, Румунији, Бугарској, 
Македонији и у Србији. 

3. Оцена стручно-професионалног доприноса
(даје се на основу података под II тачка 6. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500

речи по кандидату) 

• аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту, аутор/коаутор елабората или
студије, руководилац или сарадник на научном пројекту, иноватор и др.;

• учешће у раду жирија;

• награде и признања за уметнички, стручни, научни или педагошки рад;

• и других садржаја прописаних општим актом факултета.

Владимир Милановић је стручно-уметнички допринос  у претходном изборном периоду 
остварио учествовањем у ликовним смотрама као што су:  

• Метаграфика, изложба и трибина, Галерија УЛУС, Београд, 2022.

• Mirror - Face to Face 2021- Italia/Serbia, пројекат уметничког дијалога представљен у
форми изложбе, Вићенца, Италија, 2021.

• Међународни симпозијум Графика на/иза ивице, Графички колектив, 2021.

• Шта је графика данас?, Ликовна галерија Културног центра Београда, 2019.

• Бијанала и тријенала графичке уметности (Пољска, Румунија, Бугарска, Италија, Јужна
Кореја, Тајван, Србија)

За свој уметнички рад у медију графике Владимир Милановић је добио неколико националних и 
међународних награда и признања у претходном изборном периоду: 

• Награда за графику Златна игла УЛУС, Београд, 2021.

• Друга награда на Међународном такмичењу Константин Велики, Факултет уметности у
Нишу, 2021.

• Похвала на 4. Међународном бијеналу графике, Дом културе Чачак, 2020.

Стручни допринос Владимира Милановића огледа се у учешћу у раду жирија на изложбама 
графике, као члан жирија за награду Велики печат и Мали печат, Галерија Графички колектив. 
Такође је дао велики допринос успостављању рада Галерије Графички колектив у новом 
изложбеном простору. Поред логистичке подршке у својству члана Управног одбора Галерије 
Графички колектив (од 2020), учествовао је и у осавремењавању излагачког програма. 
Учествовао је у раду жирија за награде на Републичком такмичењу за ученике средњих 
уметничких школа (2020, 2021). 



Члан је и уметничког савета Галерије Рефлектор, Ужице од 2020. 

Ангажман Владимира Милановића посебно је значајан у организацији изложби које су за циљ 
имале популаризацију уметничке графике, афирмишући младе ствараоце и промовишући рад 
Графичког одсека Факултета ликовних уметности у земљи и иностранству.  

4. Допринос академској и широј заједници
(даје се на основу података под II тачка 7 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500

речи по кандидату) 

• ангажовање у националним или међународним научним, уметничким, односно стручним организацијама,
институцијама од јавног значаја, културним и научним институцијама и др;

• ангажовање у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе (учешће у раду стручних
и управљачких тела факултета и универзитета).

На Факултету ликовних уметности Владимир Милановић је активно  учествовао у раду свих 
стручних тела, где је показао изузетне комуникацијске и организационе способности, као и 
велику посвећеност.   

Био је члан Савета ФЛУ (2016–18), члан Комисије за међународну сарадњу (2014 –  и даље), члан 
Комисије за акредитацију ФЛУ у два наврата (2014–16 и 2019–22), члан Комисије за контролу 
квалитета  (2014–18). Милановић је обављао дужност шефа Графичког одсека ФЛУ од 2017 - 
2020. године. Иницирао је и допринео  унапређењу услова за рад и бољој организација 
радионица у којима се изводи настава, доприносећи ефикаснијим функционисању одсека. 

У Удружењу ликовних уметника Србије, чији је члан од 2004. године, обављао је функцију 
председника Одбора Графичке секције од 2011. до 2015 године. 

Владимир Милановић је осим  уметничког и педагошког рада активан и на пољу промовисања и 
популаризације уметничке графике. Уучествујући у организацији и раду манифестација и 
институција које негују ову уметничку дисциплину. Од 2011. године учествује у припреми и 
организацији највеће смотре графичке уметности у Србији - Међународног тријенала графике.  

Владимир Милановић је од избора у звање доцента учествовао раду комисија за награде на 
завршној изложби студената ФЛУ :  

• Члан комисије за награду „Марко Крсмановић, професор ФЛУ, за иновативни приступ
графици“, 2022. 

• Члан комисије за награду за графику малог формата, 2021.

• Члан комисије за награду за рад на ручно прављеном папиру, 2019.

• Члан комисије за награду „Марко Крсмановић, професор ФЛУ, за иновативни приступ
графици“, 2018. 

• Члан комисије за награду ФЛУ за Цртеж – студију великог формата, 1. година ОАС, 2017.

• Члан комисије за награду „Стеван Кнежевић“, 2017.



• Члан комисије за награду за графику „ Бошко Карановић, професор ФЛУ“, 2017.

• Члан комисије за награду за графику малог формата, 2017.

• Члан комисије за награду за особену креативну иновацију из фонда „ Милош Бајић,
професор АЛУ“, 2016. 

• Члан комисије за награду за цртеж „Стеван Кнежевић“, 2016.

Учествовао је  у раду комисија за упис на на све нивое студија.  
Владимир Милановић је био  члан комисије за упис на основне академске студије 2022. и 2015 ; 
члан комисије за упис на мастер академске студије 2021. и 2017; члан комисије за упис на 
докторске уметничке студије 2021, 2020, 2018, 2017, 2015. године. 

5. Оцена сарадње кандидата са другим високошколским, научно-
истраживачким, односно институцијама културe или уметности у 
земљи и иностранству
     (даје се на основу података под II тачка 8 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 

речи по кандидату) 

• мобилност, заједнички студијски програми, интернационализација и др;

• ангажовање у наставном раду на другим високошколским институцијама.

Владимир Милановић је поред ангажовања у редовној настави током претходног изборног 
периода, посебну пажњу посветио бројним пројектима међуфакултетске и међународне 
сарадње. Ова активност је значајно допринела развијању институционалних веза Факултета 
ликовних уметности са другим образовним и културним институцијама у земљи и иностранству. 

Као гостујући предавач, у оквиру програма Erasmus+  боравио је на Академији ликовних 
уметности у Гдањску, Пољска (2019), доприносећи бољој повезаности институција које негују 
уметничку графику и иницирајући будуће заједничке уметничко-педагошке пројекте.  

Учествовао је као координатор пројекта на Међународном фестивалу уметности младих "River 
of Tolerance" - изложба графика студената и ментора уметничких факултета из земаља региона 
Западног Балкана, Софија, Бугарска, 2021. 

Ангажован ја на пројекту Графика и цртеж, константно развијајући сарадњу са Катедром 
графике Академије уметности у Новом Саду и Факултетом уметности у Нишу - 2019 (АУНС, Нови 
Сад), 2021 (ГСЛУ, Ниш), 2022 (ОЗОН, Београд). 

Учесник је радионице на Академији ликовних уметности у Загребу „Графички медиј као тема, 
предмет и исход уметничког истраживања“ 2022. године, где је са колегама из региона 
разменио искуства у области савремене графике и педагошких пракси. 



6. Закључак са предлогом за једног кандидата
(до 500 речи укупно)

1. Испуњени обавезни услови
2. Испуњени изборни услови (најмање 2 од 3)

Др ум. Владимир Милановић је у изборном периоду од 2019. до 2022. године остварио  
низ репрезентативних референци чиме је задовољио формалне и уметничке услове конкурса, а 
висок квалитет радова и презентације потврђује озбиљност кандидата. 

Листа референци : 

Пет самосталних изложби: 

1. Carbon Copy #3, самостална изложба, Галерија Коларчеве задужбине, Београд, 2022
2. Supernatural, самостална изложба графика, Галерија O3ON, Београд, 2020
3. Carbon Copy #2, самостална изложба, Продајна галерија Београд, 2020

4. Графике, самостална изложба графика, Gallery Espace 157, Вервије, Белгија, 2019
5. Carbon Copy #1, самостална изложба, Галерија Рефлектор, Ужице, 2019

6. Учешће на бројним колективним жирираним изложбама (26) у последњем изборном
периоду, међу којима су и најрепрезентативнија међународна бијенала и тријенала
графичке уметности у Пољској, Италији, Јужној Кореји, Кини, Румунији, Бугарској,
Македонији и у Србији.

7. Учешће у раду Управног одбора и жирија Галерије Графички колектив, Београд и учешће у
уметничком савету Галерије Рефлектор, Ужице.

8. Награде и признања за уметнички рад на изложбама графике: Награда за графику Златна
игла УЛУС, Београд, 2021; Друга награда на Међународном такмичењу Константин
Велики, Факултет уметности у Нишу, 2021; Похвала на 4. Међународном бијеналу графике,
Чачак, Дом културе Чачак, 2020.

9. Стручно-професионални допринос као члан Oрганизационог одбора Mеђународног
тријенала графике, Београд (2014, 2017) и председник Одбора Графичке секције
Удружења ликовних уметника Србије (2011-2015);

10. Шеф Графичког одсека и рад у телима и комисијама Факултета ликовних уметности

11. Гостујући предавач, програм Erasmus +, Академија ликовних уметности у Гдањску, Пољска
(2019)

12. Организација и учешће на бројним међународним пројектима сарадње.






